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CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ DEL CURS 2020-21

I. Calendari del procés d’adscripció d’educació primària, ESO i 
educació especial

Presentació de sol·licituds:
Inici: 14/05/2020
Finalització: 20/05/2020

Llista de puntuacions provisionals: 02/06/2020

Reclamacions:
Inici: 03/06/2020
Finalització: 05/06/2020

Resolució de les reclamacions: 08/06/2020

Llistes definitives: 10/06/2020

Matriculació d’educació primària i educació especial:
Inici: 14/07/2020
Finalització: 21/07/2020

Matriculació d’ESO:
Inici: 14/07/2020
Finalització: 24/07/2020

Els alumnes tendran una reserva de plaça fins al dia 4 de setembre 
de 2020 en el cas que no hagin obtingut cap plaça en el procés 
d’admissió.
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II. Calendari del procés d’admissió de segon cicle d’educació 
infantil, d’educació  primària, d’ESO i d’educació especial

Presentació de sol·licituds: 
Inici: 01/06/2020
Finalització: 12/06/2020

Llista de puntuacions provisionals: 30/06/2020

Reclamacions: 
Inici: 01/07/2020
Finalització: 03/07/2020

Resolució de les reclamacions:  06/07/2020

Llistes definitives: 13/07/2020

Matriculació de segon cicle d’educació infantil, d’educació 
primària i educació especial:

Inici: 14/07/2020
Finalització: 21/07/2020

Matriculació d’ESO:
Inici: 14/07/2020
Finalització: 24/07/2020

III. Calendari del procés d’adscripció dels alumnes de batxillerat

Presentació de sol·licituds:
Inici: 14/05/2020
Finalització: 20/05/2020

Llista de puntuacions provisionals: 02/06/2020

Reclamacions:
Inici: 03/06/2020
Finalització: 05/06/2020

Resolució de les reclamacions: 08/06/2020

Llistes definitives: 10/06/2020
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Matriculació:
Inici: 27/07/2020
Finalització: 29/07/2020

IV. Calendari del procés d’admissió dels alumnes de batxillerat, 
batxillerat internacional i Batxibac que han obtingut els requisits al 
juny o que estan pendents d’homologació

Presentació de sol·licituds:
Inici: 24/06/2020
Finalització: 03/07/2020

Llista de puntuacions provisionals: 16/07/2020

Reclamacions:  
Inici: 17/07/2020
Finalització: 21/07/2020

Resolució de les reclamacions:  22/07/2020

Llistes definitives: 24/07/2020

Matriculació:
Inici: 27/07/2020
Finalització: 29/07/2020

En el cas del batxillerat internacional, s’han de consultar a la web 
del centre els terminis per a l’admissió al programa i, en lloc de la 
llista de puntuacions provisionals, les llistes provisionals d’admesos.

V. Calendari del procés d’admissió dels alumnes de batxillerat, 
batxillerat internacional i Batxibac que han obtingut els requisits al 
setembre

Presentació de sol·licituds: 
Inici: 24/06/2020
Finalització: 03/07/2020
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Llista de puntuacions provisionals: 16/07/2020

Reclamacions: 
Inici: 17/07/2020
Finalització: 21/07/2020

Resolució de les reclamacions: 22/07/2020

Darrer dia per presentar al centre sol·licitat la documentació 
justificativa del compliment dels requisits acadèmics (en el cas 
d’alumnes matriculats el curs 2019-2020 en un centre no inclòs 
al GESTIB): 08/09/2020

Llistes definitives:  09/09/2020

Matriculació:
Inici: 09/09/2020
Finalització: 10/09/2020

En el cas del batxillerat internacional, s’han de consultar a la web 
del centre els terminis per a l’admissió al programa i, en lloc de la 
llista de puntuacions provisionals, les llistes provisionals d’admesos.

VI. Calendari del procés d’admissió dels alumnes que presenten la 
sol·licitud fora de termini, abans de l’inici del curs escolar

Presentació de sol·licituds de segon cicle d’educació infantil, 
educació primària i ESO:

Inici: 15/06/2020
Finalització: 04/09/2020

Matriculació:
Inici: 27/07/2020
Finalització: 09/09/2020

Presentació de sol·licituds de batxillerat:
Inici: 06/07/2020
Finalització: 04/09/2020

Matriculació:
Inici: 30/07/2020
Finalització: 09/09/2020



esb
orr
an
y


